
                              Протокол 

                     №2                                 
 

 
 

        от дейността на комисията за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от 
изпълнител,координатор на балансираща група за сгради, 

стопанисвани от  Върховния административен съд – Съдебна палата 
гр.София, УБ”Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“, община 

Самоков. 
 

        На 22.06.2016г. и 24.06.2016г. в две последователни 
закрити заседания  , комисията, назначена със Заповед 

№675/18.05.2016 г. на председателя на Върховния административен 

съд обсъди и състави настоящия протокол по отношение  на 
документите в Плик 1 „Документи за подбор“ в офертите на 

участниците в процедурата. 
 

        Комисията заседава в следния състав: 
 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ : Кремена Хараланова –съдия в Четвърто      
отделение на ВАС 

 
         ЧЛЕНОВЕ : 

 
           1. Христо Томов – началник отдел УССИ  на  ВАС; 

           2. Любомир Грънчаров -  външен експерт, с 
професионална компетентност 3 „ел.централи  и 

мрежи“,  регистриран  в  Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране /КИИП/ под № 2/ 2004;   
          3. Красимира  Георгиева – главен експерт – ОП на ВАС; 

          4. Мариана  Едрева-  старши  експерт- счетоводител  в 
дирекция  „ФАО“ на ВАС.  

 
Заседанията на комисията се проведоха  в зала № 49а , втори 

етаж в сградата на съда. 
 

Председателят на комисията докладва,че участника“Енерджи 
МТ“ ЕАД е представил  допълнително на 16.06.2016 г. следните 

документи: 
 

1. Писмо Изх. № 4396/14.06.2016г. с опис на представените 
документи- оригинал;  



2. Списък-декларация на членовете на балансиращата група 

на “Енерджи МТ“ЕАД,които имат консумация на електроенергия близка 
или равна  до консумацията на електроенергия на възложителя- 

оригинал; 

3. Общи  принципи за разпределение на небалансите на 
стандартната балансираща група с координатор „Енерджи МТ“ЕАД- 

заверено копие. 
 

След извършения преглед комисията констатира,че  „Енерджи 
МТ“ЕАД е представил изискуемите документи и е доказал 

съответствието си  с всички критерии за подбор,обявени от 
възложителя. 

             
 

Предвид гореизложеното,комисията  
 

РЕШИ: 
 

Допуска участниците : „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 

“Енерджи МТ“ ЕАД  и „Енерджи Маркет“ АД  до разглеждане на 
техническите   им  предложения. 

 
 

Комисията  след като разгледа  техническите  предложения  на 
допуснатите  кандидати и констатира следното: 

 
В съответствие с одобрената документация за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка в раздел Б, т.VІІІ е 
предложен образец 11 за оформяне на техническите предложения. И 

тримата участници са оформили техническите си предложения 
съобразно предложения от ВАС образец, като:  

1.са се запознали с условията и изискванията на възложителя, 
както и с предмета на поръчката и са заявили желанието си за участие 

в откритата процедура; 

2.са декларирали възможности за доставка на  цялото 
прогнозно количество електрическа енергия, съгласно посоченото в 

документацията за участие в процедурата, в срок и с необходимото 
качество; 

3. са заявили готовност да осигурят непрекъснато 
електроснабдяване, като доставената ел. енергия ще притежава 

качествата, предвидени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите 
нормативни актове, свързани с доставката на ел. енергия. 

4.  са поели отговорността в качеството си на „координатор на 
балансираща група“  отговорността за балансиране и за включване на 

Възложителя като участник (непряк член) в стандартна балансираща 
група, без възложителя да заплаща такса за участие за това. Освен 

това те се ангажират и да осигурят прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително и администриране на часовите графици за 



потреблението му. 

5. са изразили съгласие и готовност да изпълняват 
обществената поръчка за срок от 12 месеца, считано от датата на 

регистрация на първия регистриран график, като сключат писмени 

договори по надлежен ред и в установения от Закона срок. 
6. са се съгласили да доставят електрическата енергия на 

територията на обектите, посочени в договора, както и да представят 
гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията 

и документите по чл. 42 ЗОП.  
 

Представените оферти са със срок на валидност 180 дни. 
  

В заключение комисията счита, че техническите  предложения 
на участниците съдържат информация по всички точки от 

Техническата спецификация на поръчката и отговарят на 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

 
Комисията реши  следващото публично заседание, на което   да 

бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници  да  

се проведе на 30.06.2016 г. от 14.00 часа , в зала№ 3, трети етаж в 
сградата на ВАС. 

Участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в“Профила на 
купувача“,раздел  Процедури.  

 
 

Настоящият протокол се изготви и подписа от всички членове 
на комисията на 27.06.2016 година. 

 
 

КОМИСИЯ: 
   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ………/п/………………./Кремена Хараланова/  
 

 

ЧЛЕНОВЕ : 
 

1. …………………/п/……………………….. /Христо  Томов/ 
 

  
2. …………………/п/………………………. /Любомир Грънчаров/  

 
  

3. …………………/п/…………..…………../Красимира Георгиева/ 
 

 
4.     …………………/п/………………..………/Мариана Едрева/ 


